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  بیان مسأله

 World Urbanization)اسهت  سهرتت در اهال رشهد بهود       اخیر بهه  ةجمعیت شهری در چند ده

Prospects & Revision, 2009, p.50). دنیها  جمعیهت  افزایش ملل، همة سازمان هایبینيپیش بنا بر 

 سهال  در و   اسهت افتاد اتفاق شهری نوااي در( نفر میلیارد 0 ادود) 0202 تا 0222 هاین سالبی

 و كهرد  خواهنهد  زنهديي  شههرها  در( نفر میلیارد 4/9 ادود)دنیا  جمعیت درصد 02از  بیش 0202

 .(p.15،UN ,2007 ) بهود  اسهت   توسعه دراال كشورهای در جمعیت افزایش این درصد 90 اًتقریب

مهاجرت از نوااي روستایي بهه ااشهیة شههرها، تهوازن شههری را      رشد سریع جمعیت،  ةدر نتیج

و اركت مناطق مسهووني و تجهاری بهه سهمت     ( Srivastava & Gupta, 2003, p.234) مختل كرد 

مناطق كشاورزی در ااشیة مناطق شهری آثار سوء محیط زیسهتي را بهه دنبهال داشهته اسهت، كهه       

ههای كشهاورزی بهه     رفتن اراضي طبیعي، و تبدیل زمهین  و هوا، ازبینتوان به كاهش كیفیت آب  مي

  (.0ص ،0092جعفری و همواران، )مناطق مسووني اشار  كرد 

از  اسهتفاد   چگهونگي  در يتعهاد   بهي  بهه  كه بود  چنان يذشته ةدر دنیا در چند ده شهری ةتوسع

 شهرنشهیني  رشد واسطة به مختلف مناطق هایكاربری و سرزمین و سیمای است شد  منجر اراضي

تبدیل شهد    شهری هایكاربری به او یه بور هایكاربری و تغییر كرد  سرتت به جمعیت، افزایش و

 ها،كاربری دیگر به طبیعي هایرویشگا  تبدیل انساني سبب فعا یت از ناشي تغییرات ،در واقع .است

 ,Kelarestaghi & Jeloudar, 2011)چنهدپاريي زیسهتگا  شهد  اسهت      و و تخریهب  رفهتن  ازدسهت 

p.401.) بهه  روستا از مهاجرت میزان افزایش جمعیت، تغییرات مانند شماریبي این امر از معیارهای 

 افهزایش  سهاز  زمینهه  جمعیت، افزایش فرایند ةادام. تأثیر پذیرفته است شهرنشیني افزایش نرخ و شهر

 اراضهي  ةتوسع نتیجه، در .است ها شد در اومه فعا یت مراكز سریع يسترش و سوونت تقاضا برای

 و رهنمها )اسهت   منجهر شهد    شههری  مناطق اراضي كاربری و كاركرد در تغییر به شد  شهری ساخته

 رخ اراضهي  كهاربری  در كه تحوالتي و اول تغییر ةدر وهل فرایند، این در(. 004ص ،0090همواران، 

 . (Doygun, 2008, p.471)شود  دید  مي مرتع اراضي كشاورزی، بایر و بر ،نخست ،دهد مي

ة هه شد  از د كاربری اراضي كشاورزی و باغي به اراضي ساختهروزافزون فرایند تغییر در ایران 
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بهه تهدت تعهادل میهان كهاربری اراضهي        شد  ازدیاد اراضي شهری ساخته ود  وب افزایش روبه 0042

ی كهاربری اراضهي   ، ا گویادشد روند  بر مبنای. شد  استمنجر شهری و طبیعي در مناطق شهری 

ثیر روند شهرنشیني، يسترش جمعیت و افزایش مهاجرت، به سمت أنیز تحت ت مازندراندر استان 

زی و باغي در اراضهي پیرامهون شههر را سهبب     رسویي جدید رفته و تغییر كاربری اراضي كشاو و

 وجهه ت بها  (.0ص ،0090 پسند، ؛ مشیری و قماش059، ص0094 پور و ساالریان،داداش) است شد 

 در اساسهي  تغییهرات  موجهب  شهرنشهیني  يسترش و طبیعت در ساخت انسان هایكاربری اینوه به

 سهیمای  ا گهوی  و فضهایي  سهاختار  تدریجي تغییر و سرزمین سیمای اكو وژیوي كاركرد و ساختار

 ههای  وهه  سهاختار  و این خصوصهیات  ، تحلیل(Forman & Godron, 1986, p.95) شودمي سرزمین

 -فضهایي  تغییهرات  سهازی مهدل  و تفسهیر  در روز مهم موضوتات از سرزمین سیمای دهندة تشویل

 كهه  ههایي ا گوریتم از جمله (.Wegener, 1994, p.19; Herzog & Lausch, 2001, p.37) است زماني

 شهود، مهي  كهار يرفتهه   سرزمین بهه  سیمای یا كل كالس، ها، وه مواني خصوصیات كردنكمي برای

 مختلهف  ههای سهرزمین  سیمای وضعیت مقایسة برای را  اند، كه بهترین ینسرزم سیمای هایسنجه

با توجه به مسائل یادشد ، مقا ة ااضر در پي جواب به این (. McGarigal et al., 2002, p.77) است

د فشهرديي، پیییهديي و   ابعاساالي و غیرساالي از نظر  پرسش اساسي است كه آیا بین شهرهای

 هها را بهرای   آنتهوان   مهي ههای آتهي    ریهزی  وجهود دارد و در برنامهه  مركزیت شول شههر تفهاوتي   

 ؟كار يرفت بههای شهری  مدیریت

 نظری مبانی

 در كهه  اا ي در. شودمي ترجمه منظر و انداز، منظر  چشم معاني به متون برخي سرزمین در سیمای

 و زیسهت  طمحهی  ریهزی  برنامهه )آن  كهاربردی  هایدانش و( شناسي بوت) زیستمحیط  بنیادی تلوت

 ،0030 مخهدوت و هموهاران،  ( اسهت  سهرزمین  سهیمای  معنهای  بهه  واژ  این( زیست محیط طرااي

 و  وهه  بسهتر،  اصهلي  تنصهر  یعنهي سهه   ،آن ساختاری تناصر را سرزمین سیمای ماهیت(. 024ص

 يقطعهات  هها،   وهه . اسهت  سهرزمین  سهیمای  سهاختاری  تناصر از یوي  وه. كنندمي تعریف كریدور

 ,Forman & Godron) متفاوتنهد  پیرامهوني خهود   محهیط  با اراضي پوشش نظر از كه بود  غیرخطي
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1986, p.97.) دهدمي تشویل را سیمای سرزمین ا گوی ها،شبوه و یکیمواز مواني آرایش (Burel 

p.69 , 2003,Baudry &) .موزاییوي  ا گوی بیان برای بسیار مناسبي ابزار سرزمین سیمای هایسنجه

در  ههها آن از و اسههت شهرنشههیني فراینههدهای بهها ارتبهها  در آن و تغییههرات یهههای شهههركههاربری

 شههری  سهبز  فضهای  ةتوسهع  ریزیو برنامه هاكاربری توزیع شهر، رشد با مرتبط هایيیری تصمیم

زبهان   كهردن  نزدیهک  بهرای  هها سهنجه  ایهن (. Botequilha & Ahren, 2002, p.65)برد  بهر  توان مي

 و ماهیهت  هندسهي  شهولي،  ویژيهي  هها سهنجه . دارنهد  اهمیت ها وژیستاكو  و شهری ریزان برنامه

 مقایسه شدني كرد  و به صورت كمي تعریف را سرزمین سیمای ساختاری اجزای توزیع و پراكنش

های سیمای سرزمین در سه سطح  وه، طبقه سنجه(. Herzog & Lausch, 2001, pp.37-38) كنندمي

ای خهاص   های مربو  به طبقهه سطح طبقات، مجموتة  وه در. شوندو سیمای سرزمین محاسبه مي

 و شهد ،  محاسبه محدودة كل در سرزمین سیمای سطح در هادر صورتي كه سنجه. شودمحاسبه مي

  (.00-00ص ،0092زبردست و همواران، ) اند طبقات و ها وه هایویژيي برآیند

 شههر  شول شهری، ةتوسع ةزمین در اساسي موضوتات از یويبا توجه به رشد سریع جمعیت، 

پوراامهد  )شهری محسوب شهود   ریزیبرنامه تأثیريذار توامل از یوي تواندمي آن از است و آياهي

پیییهد  و   فشهرد ،  ههای  صهورت  تواند بهشهری مي ةتوسعاین شول (. 10ص ،0090 و همواران،

 تها  يرفته شهری درون ةتوسع از مختلف در سطوح تواندمي فشرد  شهری شول ةاید. باشدمركزیت 

 ةهست یا نزدیوي متراكم در ةتوسع. (Rafeq Jabareen, 2006, p.46)شود  جدید تملي هایسوونتگا 

فشهرد    شههر  ةدر نظری اصل ترینمهمفروش،  مراكز و كار مسون، مراكز از اختالطي با شهر مركزی

راهبردههای رشهد   تنهوان یوهي از    در شهر فشهرد  بهه  (. Holden & Norland, 2005, p.2148)است 

و از آ هوديي   بهد نیاز به ترددهای شهری كهاهش یا تواند  مي ،های فیزیويهوشمند با كاهش فاصله

 ةشههری اسهتفاد   های دروناز زمین ،در این راستا. شودها كاسته ونقل و اتومبیل هوای ناشي از امل

های شههری محفهو    هاندازی و توسع و اراضي كشاورزی پیرامون شهرها را از دستشود  ميبهینه 

 ةهای مسووني یها غیرمسهووني ناایه    های از توسع مركزیت درجه (.90ص، 0030 مثنوی،)دارد مي

 ةمقهدار متوسهط فاصهل    ،بهه بیهاني   .اسهت كه نزدیک به بخش مركزی شهر  بود ( یا هر دو)شهری 
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 Galster et) اسهت مركزیت مناطق شههری   ةدرج ةدهند های مركزی شهر، نشانجداشد  از قسمت

al., 2001, p.694 .)طهور كلهي شهول     اما به بیان شد  است،شهری  متفاوتي برای شول های ریفتع

 آثهار  د یهل  بهه  شههر  شول .است شهر ساختار از متعددی تناصر و مفاهیم آمدن يردهم ةشهری نتیج

 راندب ناپایداری یا پایداری سوی به را شهر یک تواندمي محیطي، زیست و اجتماتي اقتصادی، مختلف

(Jabareen, 2006, p.39). 

 و مهدیریت  ریهزی برنامهه  بهرای  سرزمین سیمای هایسنجه از زیادی مطا عات اخیر هایسال در

ههای سهیمای   سهنجه  كهاريیری  بهه  بها ( 0090) همواران و میرزایيمثال  ، برایندابرد  بهر  سرزمین

 نتهای  . بررسي كردند 0000-0039 های سالبین  را مازندران استان اراضي پوشش تغییرات سرزمین

 در شهدید  افهت  و جهاد   مرتهع،  كشهاورزی،  مسهووني،  ههای پوشش در مساات افزایش از ااكي

 ا گوهای كردنكمي هدف با( 0090) همواران و طوسي همتایبي. است بود  استان این های جنگل

 از بهیش  بهه  یشهر ةطبق كه رسیدند نتیجه به این مازندران استان مركزی در بخش سرزمین سیمای

 دژكات. است داد   رخ بیشتر كشاورزی ةطبق در ١چندپاريي و تخریب ةپدید و است رسید  برابر دو

پهایش   ههای سهیمای سهرزمین    سنجه كاريیری به با را سرزمین  سیمای تغییرات( 0094) همواران و

 پیوستگي از نظر تر، ظمنامن و تر پییید  شولي از نظر تر،  توه  توه سرزمین  سیمای نتای ، طبق .كردند

 در (0094) آرخهي  .اسهت  شهد   تر متنوع موجود پوشش و كاربری نوع از نظر و تر ناپیوسته ها،  وه

 ةمنطقه  در اراضهي  كهاربری  تغییهرات  روند ارزیابي در سرزمین سیمای هایسنجه كاربرد ایمطا عه

 سرزمین سیمای ةتجزی و خریبت روند داد نشان او تحقیق نتای  .كرد بررسي را ایالت استان دهلران

 ییهرات تغ سهرزمین  سهیمای  های سنجه كاريیری با به( 0229)و همواران دنگ  .است بود  افزایشي

 طول نشان داد در تحقیق آنان نتای  .را ارزیابي كردند هانگزو شهر در واقع سا ه د  ةدور یک در سیما

 هموهاران  وهانهگ   .تغییركهرد  اسهت   شهری به كشاورزی از سرزمین سیمای ةزمین پس د  سال، این

را مقایسهه   دور از سهنجش  و معیارههای موهاني   كاريیری با به را جهاني شهری هایشول( 0221)

                                                           
1. Fragmentation 



06                                                                    ،1396، بهار و تابستان 1 ، شمارة9دورة  آمایش سرزمین 
 

 منهاطق  سراسهر  در شههری  شهول  در تهوجهي  شایان های تفاوت كه كردند و به این نتیجه رسیدند

 .دارد وجود

 بهاالی  نهرخ  بهاال،  نسبتاً راكم جمعیتبا توجه به ت سرزمین از آنجا كه در استان مازندران پوشش

 طهول  در وسهاز  تظهیم سهاخت   سهیر  و ،فرهنگهي  و طبیعهي  شرایط مساتد دائمي، و فصلي مهاجران

سهازی  كمهي  ،(01، ص0090 میرزایهي و هموهاران،  )اسهت   تغییر اال در سرتت ب اخیر های سال

 مهمي نقش سرزمین سیمای ا گوی كردن كمي .یابدمناطق شهری اهمیت بیشتری مي ةا گوی توسع

 راهبردههای  و هها شاخص ابزار این .دارد آیند  در ممون تغییرات و سرزمین سیمای اساس فهم در

 ,Green) كنهد مهي  فهراهم  محیط زیست تغییر هایجنبه از بسیاری سازی مدل و پایش برای را  مهم

1993, p.12) های محهیط آسیب كردن آياهي از وضعیت موجود و اداقل برایتنوان راهواری  و به 

 زمینهة كنون مطا عاتي در  توان دریافت تامي، تحقیق ةبا توجه به پیشین. شوند يرفته ميكار  زیستي به

ااضهر   ةمطا عه  و است نگرفته انجاتمناطق شهری از نظر بعد فشرديي و پیییديي  ةارزیابي توسع

 ةجنبه  ن مازنهدران از شهر غیرسهاالي اسهتا   دوشهر ساالي و دو با هدف ارزیابي روند توسعه در 

سها ه  05 ةهای سیمای سرزمین طي یک دور سنجه كاريیری بهبا  ٣و مركزیت ٢، پیییديي١فشرديي

 . يرفته است انجات

 مورد مطالعه و قلمرو محدوده

 بها  بابلسهر  و چا وس قائمشهر، آمل، شامل مازندران استان شهر این تحقیق چهار مطا عاتي ةمحدود

 شههرهایي  تنهوان  بهه  سهرزمین  آمهایش  ةپای طرح در كه است نفر زاره 052 تا 52 متوسط جمعیت

 از بابلسهر  و چها وس  شههر  دو (.0004 بودجهه،  و ریهزی برنامه سازمان) اند شد  بندی دسته متوسط

 اسهتان . شهوند مهي  محسهوب  استان این غیرساالي شهرهای از قائمشهر و آمل و ،ساالي شهرهای

                                                           
1. Compactness 

2. Complexity 

3. Centrality 
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 را كشهور  كهل  مسهاات  از درصد 40/0 به نزدیک مربع ومتركیل 4/00150 ادود وسعتي با مازندران

 تهر   ةدقیقه  05 و درجهه  00 تها  دقیقهه  41 و درجهه  05 جغرافیایي موقعیت در و شودمي شامل

 قهرار  يرینهوی   ا نهار نصف از شرقي طول ةدقیق 02 و درجه 54 تا دقیقه 04 و درجه 52 و ،شما ي

 بهه  توجهه  با و دارد شهرستان 02، 0090 سال در یكشور تقسیمات آخرین براساس كه است يرفته

 كشور برتر هایاستان داری جزء جنگل كشاورزی، مرتع و در باال اكو وژیوي توان و طبیعي موقعیت

 5/453و  4/0214اهدود   وسهعتي  بها  ،ترتیهب  آمل و قائمشههر بهه   هایشهرستان. شودمي محسوب

انهد، در    را به خود اختصهاص داد  ازندرانم درصد مساات استان 9/0و  9/00كیلومتر مربع، معادل 

، شهوند بابلسر و چا وس كه دو شهر ساالي استان مازندران محسهوب مهي   هایشهرستان اا ي كه

درصهد مسهاات    10/0 و 24/0كیلومتر مربهع، معهادل    0/0591 و 5/040د ادو وسعتي باترتیب،  به

  (.0-1ص ،0090 آماری، ةسا نام)اند  استان را به خود اختصاص داد 

 

 شهرهای مطالعاتی در استان مازندران ةجایگاه جغرافیایی محدود .1شکل 
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 اطالعات جمعیت و مساحت شهرهای مورد مطالعه  .1جدول 

 جمعیت شهری

 (1931) 

 جمعیت شهری

(1931) 

مساحت در سطح شهرستان 

 (کیلومتر مربع)
 شهر

 آمل  0214 092291 004011

 قائمشهر 5/453 000051 022002

 چا وس 0322 52300 59000

 بابلسر 1/045 40020 50099

 0090و  0030 مازندران، استان آماری سا نامة: منبع          

 روش تحقیق

رویورد تحقیق توصیفي اسهت  . روش تحقیق ااضر كمي بود  و منطق ااكم بر آن استقرایي است

 از ااصهل  ایمهاهوار   یق تصهاویر ها از طر داد . شود و از آن برای فهم ماهیت موضوع استفاد  مي

  TMو OLI ههای  سهنجند   توسهط  كهه  مهیالدی  0205و  0220ههای  متعلق به سهال   ندست ماهوارة

 ERDAS افهزار  نهرت  در تصهاویر  ایهن  .آوری شهد  متر جمهع  02 تفویک توان شد  است، با برداشت

Imaging  و اراضي قشة پوششاستخراج ن برای. شدند بندی ااتمال طبقه اداكثر ا گوریتم براساس 

اصلي مسووني، كشهاورزی   طبقة سه تصاویر در بندی، تصاویر ااصل از طبقه تغییرات آشوارسازی

 با مورد نیاز تعلیمي هاینمونه انتخاب(. & Jia, 2006, p.373 Richards)بندی شدند  و ساالي دسته

0ارث يويل چشمي و استفاد  از محیط تفسیر كاريیری با به و قبلي از منطقه شناخت
 تصویر روی بر 

های منفهرد و پراكنهد    برای اذف پیوسل Mode 0 *0سپس، یک فیلتر  .يرفت رنگي كاذب انجات

 از پهس (. Lillesand et al., 2004, pp.568-570)آوردن تصویر یونواخت اتمهال شهد    دست برای به

كهاربری و   تغییهرات  نتعیی برای ،0بندی طبقه از پس بندی تصاویر، روش آشوارسازی مقایسةطبقه

ایهن روش مهرثرترین روش بهرای    . شهد  كهار يرفتهه   به 0094و  0032هایسال پوشش اراضي بین

بهه   نسهبت  طبقهه  هر در داد  رخ تغییرات تشخیص اموان روش اینتشخیص تغییرات است، زیرا در 
                                                           
1. Google Earth 

2. Post classification 
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 ةنقشه  تصهح  بررسي و تفسیر رایتالو  بر این، ب(. Jensen, 2005, p.63) دارد وجود طبقات سایر

 آمهاری  پارامترههای  دقت ارزیابي برای تحقیق این در. كار يرفته شد شد ، ماتریس خطا به بندی طبقه

 وارد شهد   بنهدی  طبقه نقشة در نهایت،. شد محاسبه ها از نقشه هر یک برای كلي دقت و كاپا ضریب

، TA ،LPI ،NP ،MPS ،AWMSI ،AWMPFD ،MPAR ،AIسهنجة   00 شهد و Fragstats افهزار   نرت

ENN ،PLADJ ،COHESION ، PROXIM   شههرهای   بهرای  در دو سطح طبقه و سهیمای سهرزمین

 .شد محاسبه مورد مطا عه

، COHESION ههای سهنجه  و پیییهديي  بعهد  بهرای  AWMPFD، AWMSI، MPAR ةسنج سه

AI،PLADJ ،NP ، PROXIM ةسنج دوو  ،يبعد فشردي برای ENN،MPS   مركزیهت  بعهد  براینیز 

كهار   به مناطق شهری ةيسترد روند تغییرات بررسي برای نیز LPI و TA هایسنجه. شد يرفته كار به

 اشهار   فشهرديي  هبه  كهه  است شهر در شد  تعیین شهری های وه تعداد دهندة نشان ،NP .يرفته شد

 ةسهنج (. Schwarz, 2010, p.32)ها كاربرد دارد سایر سنجه ةمحاسب برای ورودی تنوان و به كند مي

TA ةمنطقه  یهک  در يسترش و پراكنديي روند ةدهند نشان كه است ها  وه شهری مساات عمجمو 

  وهه  بزريترین مساات ،واقع در .است سرزمین سیمای در  وه بزريترین شاخص LPI. است شهر

 McGarigal, 1995, p.141) اسهت  سهرزمین  سیمای مساات كل بر تقسیم شد  مشخص های وه از

Marks &)، AWMPFD بهرای  0 به نزدیک ارزش .دهدمي نشان را شهری مرزهای نظميبي میزان 

 Huang et)شهود  استفاد  مهي  ترپییید  اشوال برای تفسیر 0 به نزدیک و ساد  محیط با هایيشول

al., 2007, p.184 .)PLADJ فشهرديي  مقهدار  ةدهند نشان كه است  وه انبوهي هایشاخص از یوي 

 را شههری  ههای   وهه  فیزیوهي  ارتبها   كه است  وه پیوستگي شاخص COHESION .است شهری

 .كندمي يیریانداز 

 های مورد استفاده در این مطالعهمحاسباتی سنجه های رمولف. 2جدول ادامة 

 تغییرات محدوده واحد محاسباتی فرمول مخفف سنجه

Total area TA      
0

02222
 TA >2 هوتار  

Number of 
patches NP      

 دواا

 ندارد
NP 0 



00                                                                    ،1396، بهار و تابستان 1 ، شمارة9دورة  آمایش سرزمین 
 

 های مورد استفاده در این مطالعهمحاسباتی سنجه های رمولف. 2جدول ادامة 

 تغییرات محدوده واحد محاسباتی فرمول مخفف سنجه

Mean patch 
size MPS MPS 

 

 
 

0

02222
 MPS >2 هوتار  

Largest patch 
index LPI 

    

   
  0
      

 
 LPI ≤022 ≥2 درصد  022 

Area 
weighted 

mean shape 
index 

AWMSI           
05/2    

    

  
   

 
  

 

  0

 

  0

 
 وااد

 ندارد
AWMSI 0 

Mean 
perimeter 
area ratio 

MPAR 
        

   
   

   
   

  0
 
  0

  
 

 وااد

 ندارد
PARA > 2 

Area-
weighted 

mean patch 
fractal 

dimension 

AWMPFD            
0    05/2     

     

  
   

 
  

 

  0

 

  0

 
 وااد

 ندارد
0  AWMPFD 0 

Aggregation 
index AI     

   

        
2 درصد  022    AI 022 

Euclidian 
Mean 

Nearest 
Neighbor 
Distance 

ENN         متر ENN >2 

Percentage 
of like 

adjacencies 
PLADJ        

    
 

  1

      

  1
 

  1

 PLADJ ≤022 ≥2 درصد  022  

Patch 
cohesion 

index 
COHESION          

 
 
 
 

  

     
  

  0
 
  0

     
  

  0
 
  0     

 

 
 
 
 

   
 

  
 
 0

2 درصد  022   COHESION 022 

Proximity 
index PROXIM         

    

    

 

  0

 
 وااد

 ندارد
PROXIM ≥ 2  

 های پژوهشیافته

شههر   چههار بهرای   0094و  0032های  تصاویر سال بندی كاربری اراضي و طبقه هاینقشه ةتهی

محیط در  ااتمال اداكثر روشبا شد   نظارت بندی روش طبقه به آمل، قائمشهر، بابلسر و چا وس،

ERDAS IMAGINE 2014  اصلي مسووني، كشهاورزی و   ةطبق هسبندی در  این طبقه .يرفتانجات

در  0094و  0032ههای  و تغییهر كهاربری بهرای سهال     كهاربری اراضهي   ةنقشه . شدساالي بررسي 

 .نشان داد  شد  است 0 و 0 های شول
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 1831 و 1831 های سال برای بابلسر، چالوس، قائمشهر، آمل، شهر چهار اراضی کاربری نقشة. 2 شکل

  

 1831-1831شهر آمل، قائمشهر، چالوس و بابلسر بین سال  چهارتغییرات کاربری زمین  ةقشن. 8شکل 
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 شد كه بهرای  كار يرفته به بندی و تشخیص خطادر این مطا عه ماتریس خطا برای صحت طبقه

در مسهاات   همینهین، تغییهر  . (Foody, 2002, p.189) اسهت  شهد   خالصهه  0جدول  در دور  دو

 .شد  است بیان 4در جدول طبقات تغییر كاربری 

 بندی ارزیابی صحت طبقه .8 جدول

 سال

 شهر

1931 1931 

 ضریب کاپا صحت کلی ضریب کاپا صحت کلی

 آمل

 قائمشهر

 چا وس

 بابلسر

95/2 

95/2 

91/2 

95/2 

90/2 

92/2 

94/2 

90/2 

99/2 

95/2 

95/2 

90/2 

93/2 

92/2 

90/2 

33/2 

 
 1831-1831های  های بین سالمساحت تغییرکاربری .1جدول 

 آمل مساحت به هکتار مساحت به درصد

 مسووني به مسووني 0/0200 9/00

 كشاورزی به مسووني 0/190 5/02

 مسووني به كشاورزی 1/03 9/2

 كشاورزی به كشاورزی 0/4005 0/00

 جمع كل 1/1523 022

 قائمشهر مساحت به هکتار مساحت به درصد

 مسووني به مسووني 0/0501 5/01

 كشاورزی به مسووني 0/339 0/9

 آب به مسووني 0/0 20/2

 مسووني به كشاورزی 5/03 1/2

 كشاورزی به كشاورزی 0/5009 5/00

 آب به كشاورزی 0/0 20/2

 كشاورزی به آب 0/00 0/2

 آب به آب 0/00 0/2

 جمع كل 4/9001 022
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 1831-1831های  های بین سالمساحت تغییرکاربری .1جدول 

 چالوس مساحت به هکتار مساحت به درصد

 مسوونيمسووني به  4/0450 0/02

 كشاورزی به مسووني 9/000 0/9

 مسووني به كشاورزی 4/00 9/2

 كشاورزی به كشاورزی 0/0001 0/45

 آب به مسووني 9/0 24/2

 كشاورزی به آب 3/00 1/2

 آب به آب 5/0110 4/04

 جمع كل 0/1044 022

 بابلسر مساحت به هکتار مساحت به درصد

 مسووني به مسووني 3/351 0/00

 كشاورزی به مسووني 3/510 4/3

 آب به مسووني 0/0 29/2

 مسووني به كشاورزی 0/02 3/2

 كشاورزی به كشاورزی 3/0005 0/43

 آب به كشاورزی 0/1 0/2

 كشاورزی به آب 0/00 0/2

 آب به آب 0/0933 0/09

 جمع كل 0/0115 022

 0094و  0032های سال میان چهار شهر استان مازندراندر  ،كاربری اراضي ةنقش نتای  با مطابق

خوبي  به 4جدول . شودافزایش مساات در طبقة مسووني و كاهش در طبقة كشاورزی مشاهد  مي

ترتیب، در شهرهای آمل، قائمشهر، چها وس   دهد تغییر كاربری از كشاورزی به مسووني به نشان مي

 00 عه برای تحلیل تغییرات،مطا  این همینین، در. درصد افزایش یافته است 3و  9، 9، 02و بابلسر 

 ،TA ،LPI ،NP ،MPS ،AWMSI ،AWMPFD،MPAR  ،AI ،ENN ،PLADJ ،COHESIONسهنجة  

PROXIM سهیمای  در سهاختاری  تناصهر  توزیهع فضهایي   و تركیهب  تفسیر در ها آن توانایي تلت به 

 .بیان شد  است 0و  5های  كار يرفته شد، نتای  در جدول سرزمین به
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 1831و  1831 های آمده در سطح طبقات برای سال دست ههای بنجهس .5جدول ادامة 

 طبقات شهر

C
A

 N
P

 L
P

I
 

A
R

E
A

_
M

N
 S

H
A

P
E

_
A

M
 

F
R

A
C

_
A

M
 

P
A

R
A

_
M

N
 

P
R

O
X

_
M

N
 

E
N

N
_
M

N
 

P
L

A
D

J
 

C
O

H
E

S
IO

N
 

A
I

 

مل
آ

-
32

 

 ةطبق
 مسووني

0/0290 024 0/01 0/02 0/3 0/0 0/302 4/909 4/000 9/92 0/99 4/90 

 ةطبق
 كشاورزی

0/5400 004 5/01 4/42 9/0 0/0 4/035 0/0394 0/020 90 0/99 4/90 

مل
آ

-
94

 

 ةطبق
 مسووني

4/0304 051 5/00 9/01 0/3 0/0 1/154 0/0000 9/000 0/90 4/99 9/90 

 ةطبق
 كشاورزی

0/4090 010 3/03 4/01 0/4 0/0 0/300 9/0050 3/000 9/94 0/99 0/95 

هر
مش

قائ
-

32
 

 ةطبق
 كشاورزی

4/0530 054 0/00 1/40 0/4 0/0 0/135 0/0521 1/90 1/95 0/99 0/90 

 ةطبق
 مسووني

0/0020 020 5/00 0/3 9/3 0/0 0/349 4/0402 9/025 5/92 0/99 0/90 

 5/35 4/34 5/32 4/040 0/2 0/545 0/0 0/0 0/0 0/2 00 1/00 آب ةطبق

هر
مش

قائ
-

94
 

 ةطبق
 كشاورزی

4/5100 002 9/09 9/04 4/5 0/0 304 1/0002 3/92 3/90 0/99 0/94 

 ةطبق
 مسووني

0/0409 015 4/00 0/9 5/9 0/0 0/110 5/0501 0/93 0/92 0/99 0/90 

 0/35 4/35 5/30 0/300 1/2 410 0/0 0/0 3/0 0/2 01 4/43 آب ةطبق

س
ا و

چ
-

32
 

 N/A 9/93 0/99 0/99 2 0/05 0/0 0/0 5/0110 9/03 0 5/0110 آب ةطبق

 ةطبق
 كشاورزی

9/0940 049 09 4/00 0/5 0/0 1/300 0/0204 0/10 5/94 0/99 95 

 ةطبق
 مسووني

0/0500 090 9/00 9/1 9/9 0/0 0/300 0/903 3/13 9/30 99 0/31 

س
ا و

چ
-

94
 

 N/A 9/93 0/99 5/99 2 9/04 0/0 0/0 9/0192 0/09 0 9/0192 آب ةطبق

 ةطبق
 كشاورزی

0/0000 052 4/00 0/00 3/4 0/0 0/129 0/0049 0/30 90 4/93 5/90 

 ةطبق
 مسووني

5/0000 005 0/02 3/00 0/00 0/0 0/199 0/0442 0/99 0/39 4/99 1/39 
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 1831و  1831 های آمده در سطح طبقات برای سال دست ههای بنجهس .5جدول ادامة 

 طبقات شهر
C

A
 N

P
 L

P
I

 

A
R

E
A

_
M

N
 S

H
A

P
E

_
A

M
 

F
R

A
C

_
A

M
 

P
A

R
A

_
M

N
 

P
R

O
X

_
M

N
 

E
N

N
_
M

N
 

P
L

A
D

J
 

C
O

H
E

S
IO

N
 

A
I

 

سر
ابل

ب
-

32
 

 1/93 0/99 0/93 0/50 4/035 0/0255 0/0 0/0 0/05 4/02 19 0/0220 آب ةطبق

 ةطبق
 مسووني

0/903 020 0/4 4/4 0/5 0/0 0/922 4/030 3/94 4/34 4/91 0/35 

 ةطبق
 كشاورزی

1/0350 000 9/00 9/03 0/4 0/0 3/342 0/0530 5/01 0/95 0/99 0/90 

سر
ابل

ب
-

94
 

 1/93 4/99 0/93 9/31 0/019 0/0200 0/0 0/0 4/02 5/02 00 0/0223 آب ةطبق

 ةطبق
 مسووني

9/0405 030 5/1 9/1 1/0 0/0 4/309 0/501 5/020 0/31 5/93 01/33 

 ةطبق
 كشاورزی

5/0009 093 4/00 3/00 9/0 0/0 0/900 0/902 0/10 0/94 9/93 3/94 

 
 1831و  1831 های آمده در سطح سیمای سرزمین برای سال دست ههای ب سنجه. 6جدول 
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 0/95 0/99 0/94 1/023 0/0002 9/192 0/0 0/5 0/00 3/03 003 4/1521 32-آمل

 4/94 0/99 9/90 5/000 0/0011 0/139 0/0 0/5 9/00 0/00 003 0/1520 94-ملآ

 0/94 0/99 0/94 1/005 5/0400 3/302 0/0 4/5 1/09 0/00 409 0/9000 32-قائمشهر

 90 0/99 5/90 9/004 3/0055 0/130 0/0 9/0 3/04 0/00 000 0/9004 94-قائمشهر

 0/94 0/99 94 3/11 5/0404 9/301 0/0 0/5 0/00 5/01 040 0/1040 32-چا وس

 9/90 0/99 0/90 5/92 4/0091 0/154 0/0 0/0 9/00 3/01 000 1/1040 94-چا وس

 4/95 0/99 3/94 0/13 0/0020 1/902 0/0 0/0 0/00 0/43 403 4/0110 32-بابلسر

 0/94 3/99 94 5/33 0/104 0/392 0/0 4 0/05 0/09 440 0/0110 94-بابلسر

  CAتوان استنبا  كهرد میهزان ارزش  مي ،Fragstatsافزار  نرت از آمد  دست هب رامترهایپا مطابق با

شههر مهورد مطا عهه     چههار مسهووني بهرای    ةبرای طبق ،شودمشاهد  مي 5در جدول  طور كه همان
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یوهي از يویهاترین    CAو از آنجها كهه    اسهت  كشاورزی روند نزو هي داشهته   ةو برای طبق، افزایش

بیهان   ،(44، ص0090میرزایي و هموهاران،  ) استدادن تركیب سیمای سرزمین  ننشا برایها  سنجه

كند چه مقدار از سیمای سرزمین توسط یک طبقه اشغال شد  است كه هر چه بهه سهمت صهفر    مي

كه طور فزایند  در سطح سیمای سرزمین نایاب است  مربوطه به ةاست كه طبق ابه این معن ،میل كند

د یل يسهترش منهاطق شههری و افهزایش      كشاورزی به ةبرای طبق CAش در این مطا عه كاهش ارز

ریزی سهیمای سهرزمین بهه شهمار     از توامل بسیار مهم در برنامه NP ةسنج .است روند شهرنشیني

 شهر آمل، چا وس و بابلسر كاهش یافتهه  سهمسووني برای  ةااضر برای طبق ةرود كه در مطا ع مي

میزان ایهن سهنجه بهرای     ،همینین. ها روند افزایشي داشته است اما برای قائمشهر تعداد  وه است،

خردشديي،  ةپدید ةدهند زیاد نشان NP، كه یابد ميافزایش  یادشد  شهر چهاركشاورزی برای  ةطبق

ة در طبقه  NPافهزایش  (. 00، ص0094 آرخي،)كاهش پیوستگي و وجود اختالل در سرزمین است 

های  های بزرگ كشاورزی به  وه شدن  وه توه به توه چگونه يسترش شهری كند ميكشاورزی بیان 

شهاخص  . شهود  منجهر مهي   ای در منطقهه  له بهه سهاختار ریزدانهه   ئشد  كهه ایهن مسه    منجر كوچوتر

AREA_MN افزایش تعداد . كشاورزی كاهش یافته است ةمسووني افزایش و برای طبق ةبرای طبق

 ةدهنهد  مهم تجزیه بود  و نشان دو شاخص (AREA_MN)و كاهش میانگین مساات ( NP) ها وه

 لبهة میهزان غ  ةكننهد  بیان LPI. سیمای سرزمین به صورت افزایشي بود  است ةروند تخریب و تجزی

تغییر پوشش غا ب در منطقه است كه در این مطا عه افزایش میزان ایهن سهنجه    ةدهند طبقه و نشان

شاخص بزريترین  وه كاهش  .شودكشاورزی مشاهد  مي ةطبق برای و كاهش ،مسووني ةبرای طبق

 ةدهنهد تخریب یوپارچگي پوشش اراضي است كه در اینجا كهاهش ایهن سهنجه نشهان     ةدهندنشان

توان نتیجه  رفتهع ت هع     ، ميدر نهایت. استد یل افزایش شهرنشیني  كشاورزی به ةتخریب در طبق

اورزی ب  اتفاد غیفبومی، های کشتواند اتزایش قیمع اراضی، تمایل ب  تفوش زمیناین رون  تغییفات می

ههای  های مسکونی، مهاجفت روستاییان ب  شهفها، رهاشهدن زمهین   اتزایش شدت ساخع ویال و شهفک

 SHAPE_AM ،FRAC_AM ،PARA_MNة سهنج ، سهه  همینهین  .کشاورزی و رشهد نهتیتی باشهد   

نهد  دهيیری ساد  از پیییديي ارائهه مهي  نظمي و پیییديي شول است و یک انداز بي ةمعرف درج

(Huang et al., 2007, p.186 McGarigal et al., 2012;). هر چه FRAC_AM میهل   0 تدد به سمت
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شههر   چهار در این مطا عه تغییر محسوسي برای این سنجه در ؛یابدنظمي افزایش ميبي ةدرج ،كند

شههرهای   ةبرای كاربری مسهووني در همه   PARA_MN ةاما میزان سنج. وجود نداردمورد مطا عه 

كشاورزی جز شههر چها وس بهرای سهایر شههرها       ةاما برای طبق ،رد مطا عه روند كاهشي داشتهمو

 از آنجها . تر چا وس نسبت به دیگر شهرهاسهت رشد با برنامه ةدهندافزایش یافته است كه این نشان

در  .شهود هها مهي   دارشهدن آن  ها و يوشه وه ةافزایش  ب ةدهندنشان PARA_MN ةكه افزایش سنج

ااضر كاهش ایهن سهنجه بهرای     ةدر مطا ع .شودپذیرترشدن  وه مي افزایش آن سبب آسیب ،نتیجه

 بهرای  PROX_MN ،PLADJ ،COHESION، AIههای  سهنجه . كشاورزی يویای این امر است ةطبق

ههای فشهرديي تهالو  بهر اینوهه شهول  وهه را         شهاخص . رونهد كار مي دادن بعد فشرديي به نشان

 Li)د نه دهپراكنديي و چندپاريي شول سیمای سرزمین را هم نشان مي میزان ،ندنكيیری مي انداز 

et al., 2004, p.352 .) مقدار PROX_MNمسووني افهزایش یافتهه و    ةمطا عاتي برای طبق ةطي دور

شهر آمل، قائمشهر  سهاما برای . كشاورزی برای شهر بابلسر است ةاین افزایش در طبق ةدهندنشان

 اسهت كمترشدن میزان یونواختي ساختار سیمای سهرزمین   ةدهندنشانو چا وس كاهش مقدار آن 

(Komaki & Arekhi, 2015, p.132) .   ههای  رونهد افزایشهي سهنجهPLADJ  وAI    ةههم بهرای طبقه 

تواند ها ميكشاورزی روی داد  است كه افزایش این سنجه ةمسووني و روند كاهشي آن برای طبق

یوهي از   ENN_MNشهاخص  . اسهت ای میهاني شههر   هه شههری در قسهمت   ةد یل افزایش توسع به

تهرین همسهایه   اقلیدسي نزدیک ةمیانگین فاصل ةكنندشود و بیانهای مركزیت محسوب ميشاخص

شههر   سهمیزان آن برای . ها در یک كاربری بسیار مفید است است، برای شناسایي توزیع مواني  وه

اما برای شهر قائمشهر  ،زی افزایش یافتهمسووني و كشاور ةطبق دوآمل، چا وس و بابلسر برای هر 

، اسهت تر آن د یل ساختار منسجم مركزیت باال در شهر قائمشهر به ةدهند نشان كه است یافتهكاهش 

 ةدهنهد  توانهد نشهان  نوع است كه مي های همزیاد میان  وه ةفاصل دهندة افزایش این سنجه نشان زیرا

 .يسیختگي سیمای سرزمین باشد ازهم

و  یابهد  ميشهر آمل و چا وس كاهش  دوها در ی  در سطح سیمای سرزمین، تعداد  وهطبق نتا 

شهر قائمشههر و   دوشهر است، در صورتي كه در  دوها در این این مبین باالبودن پیوستگي بین  وه

 شود و این امر يویای وجهود سهاختار چنهدپاريي   ها مشاهد  ميبابلسر روند افزایشي در تعداد  وه
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تجزیه و كهاهش پیوسهتگي در سهیمای     ةدهند نوتي نشان هر قائمشهر و بابلسر است، كه بهش دو در

شهر آمهل، بابلسهر و چها وس     سهكاهش میزان این سنجه برای  LPIبرای شاخص  .است سرزمین

افهزایش   ةكننهد شود، اما میزان این سنجه برای شهر قائمشهر افزایش یافتهه و ایهن بیهان   مشاهد  مي

مطا عهاتي   ةكهاربری غا هب در محهدود    زیهرا  ،اربری غا ب در شهر قائمشهر استمیزان مساات ك

شهر قائمشههر و  دو برای  AREA_MNیعني  ،كاهش شاخص مهم تجزیه. استمسووني  قائمشهر

یوهي از   AWMPFD. سیمای سرزمین افزایشي بود  اسهت  ةروند تخریب و تجزی كنندة بابلسر بیان

شههر مهورد مطا عهه     چههار برای یر محسوسي در مقدار آن های مهم پیییديي است كه تغی شاخص

در . مشهاهد  شهد  اسهت    PARA_MN تغییر ناچیزی هم برای شاخص ،همینین .دید  نشد  است

را شهر مورد بررسي بهه غیهر از بابلسهر     سهروند افزایشي برای  AWMSIكه بررسي نتای   صورتي

اقلیدسهي   ةفاصهل  ةسهنج . اسهت نظمهي  سهوی بهي   شههر بهه   سهه  يرایش این ةكنند نشان داد كه بیان

نهوع از یهک طبقهه براسهاس متهر       ترین  وه همفاصله از نزدیک ةدهند ترین همسایه كه نشان نزدیک

اما بهرای شههر قائمشههر تغییهر زیهادی       ،، برای شهرهای آمل، چا وس و بابلسر افزایش یافتهاست

فراینههد  كننههدة ارد و بیههانههها دارتبهها  نسههبي میههان  وههه دهنههدة ایههن سههنجه نشههان. نداشههته اسههت

چههار  بهرای   اسهت میزان فشهرديي   ةكنند كه بیان AIو  PLADJ شاخص دو. استيسیختگي  ازهم

بهرای شههر آمهل     فقهط  PROX_MNدر صورتي كهه میهزان   . شهر به میزان كمي كاهش یافته است

  .است یافتهافزایش 

 پیشنهادنتیجه و 

عیت شهرنشین  زوت توجه بهه مسهائل شههری را    یش جماشهرنشیني و افز ةروی يكه رشد ب ااز آنج

 ,Newman & Kenworthy)   اسهت كهرد اندركاران امهور شههری نهايزیر    ریزان و دستبرای برنامه

1992, p.358) ،سهیمای  اجهزای  ماهیهت  از درسهتي  درک بهه  نیاز شهری های سیستم خوب مدیریت 

های محهیط  تواند ناپایداریهری ميتوزیع نامناسب كاربری ش زیرا، (Breuste, 2009)دارد  سرزمین

سهازی سهه بعهد فشهرديي،     پژوهش ااضر، با هدف كمهي . زیستي زیادی را در شهرها پدید آورد

های سیمای سهرزمین در شههرهای سهاالي و    سنجه كاريیری بهپیییديي و مركزیت شول شهر با 



   68 ...               های کارگیری سنجه تان مازندران با بهزمانی شکل شهرهای ساحلی و غیرساحلی اس -تغییرات فضایی  

   

 

تغییهری   AWMPFD ةسهنج  ،هها  براساس نتهای  و تحلیهل  . يرفت انجاتغیرساالي استان مازندران 

 PLADJشهاخص   میزان ارزش. برای هر چهار شهر مورد مطا عه دید  نشدمحسوسي در مقدار آن 

برای چهار شهر به میزان كمي كاهش یافته است كه این كهاهش   .استفشرديي  ةكنندكه بیان AIو 

ورزی های شهر و تبدیل اراضي ارزشهمند كشها  د یل يسترش مناطق مسووني در ااشیه تواند بهمي

تهر   متراكم از آنجا كه مناطق درون شهر قائمشهر. های مسووني باشدبه ویالسازی و ساخت شهرک

 ةدهنهد  نشهان و ایهن   ردبهرای قائمشههر وجهود دا    فقط ENN-MN ةكاهش سنج است،تر  و منسجم

تفهاوت بهارزی بهین     ،در ضمن مطابق با نتای  .است مركزیت باالتر این شهر نسبت به سایر شهرها

نتهای  ااضهر   . فشرديي و پیییهديي مشهاهد  نشهد    ةشهرهای ساالي و غیرساالي از جنب ةتوسع

اسهتان مازنهدران    در سرزمین پوشش تغییرات روند بررسي برای مناسب راهواری تنوان تواند به مي

 ةسازی توسع مدل شود  مي پیشنهاد. كار يرفته شود های بلندمدت به برنامه برای تدوین راهي ةو نقش

و نتهای    يیهرد بر مبنای تعریف سناریوهای مختلف توسعه انجات  های شما ي كشور ی استانشهرها

 . كار يرفته شود بهشهر  ةریزی توسعمدیریت و برنامه ةتر در زمینيیری مناسبآن برای تصمیم
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 منابع و مآخذ

ات كهاربری  های سیمای سرزمین در ارزیهابي رونهد تغییهر   كاربرد سنجه (.0094)آرخي، صا ح  .0

جغرافیها و  (. بیابهاني دهلهران   ةمنطق: موردی ةمطا ع) GISدور و  از اراضي با استفاد  از سنجش
 .59-03 فحات، ص42ة، شمارتوسعه

بررسهي تغییهرات پوشهش    (. 0090) سهیما  ،فهاخران و تلیرضا،  ،ندا، سفیانیان ،همتای طوسيبي .0

، كهاربردی شناسي بوتسیمای سرزمین،  هایمركزی اصفهان با استفاد  از سنجه ةاراضي در منطق

 .11-31 فحات، ص0ة ، شمار0سال 

(. 0090) اامهد  ،خلیلهي و ایهوب،   ،صهابر، منهوچهری میانهدوآب    ،محمدپور اامد، ،پوراامد .0

تطبیقي بین  ةمطا ع) های كمي سنجش میزان پراكنش و فشرديي شول شهرها با استفاد  از مدل

جدیهد،   ة، دورپژوهشي انجمن جغرافیای ایران-تلمي ةنام فصل(. شهرهای تهران و سیدني كالن

 .52-14فحات ، ص00 ة، شمار02سال 

مهدل   ةتوسهع (. 0092)یوسهف   ،رفیعهي و اسین،  ،محمد، نصیری ،امیدرضا، امز  ،جعفری .4

منظور آشوارسهازی تغییهرات پوشهش     كاوی به و داد  Decision Treeشهری مبتني بر ا گوریتم 

بخهش مركهزی    :مهوردی  ةمطا عه ) های كموهي  و داد  TM ةیر سنجنداراضي با استفاد  از تصاو

 .0-02فحات ، ص0ة ، شمار3 ة، دورمحیطي تلوت مجلة(. شهرستان بویراامد

روی بر تغییر كاربری زمین ثیر پراكند أتحلیل ت(. 0094)فردیس  ،ساالریانو  هاشم، ،پور داداش .5

 فحات، ص0ة ، شمار0 ة، دورشهری یریزبرنامه جغرافیای هایپژوهش. شهری ساری ةدر منطق

000-045. 

پایش تغییرات . (0030) تلي اصغر ،صفت درویشو بهمن،  ،صادق، جباریان امیری سید ،دژكات .0

شهرسهتان  : موردی ةمطا ع) ای سیمای سرزمین با استفاد  از تحلیل سینوپتیک و تصاویر ماهوار 

 .005-003 فحات، ص0ة ، شمار03 ة، دورایران طبیعي منابع زیست محیط(. رشت

 بررسهي  (.0092)مجیهد   مخهدوت،  و اسهماتیل،  اامدرضها، صها حي،   یهاوری،   عبت، زبردست، .1
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 بها  0039 تها  0000 ههای  سهال  ةفاصهل  در يلستان ملي پارک در جاد  از ناشي ساختاری تغییرات
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